
31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Καθαρή θέση
Ενσώματα πάγια Καταβλημένα κεφάλαια

Ακίνητα 952.378,61 1.083.025,12 Κεφάλαιο 2.771.072,50 2.771.072,50
Μηχανολογικός εξοπλισμός 216.295,51 273.984,43 Υπέρ το άρτιο 3.024.000,00 3.024.000,00
Λοιπός εξοπλισμός 70.302,55 79.739,88 Σύνολο 5.795.072,50 5.795.072,50

Σύνολο 1.238.976,67 1.436.749,43
Άυλα πάγια στοιχεία Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Δαπάνες ανάπτυξης 158.762,93 99.241,46 Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 73,29 73,29
Λοιπά άυλα 10.281,28 24.157,37 Αφορολόγητα αποθεματικά 260.542,98 260.542,98

Σύνολο 169.044,21 123.398,83 Αποτελέσματα εις νέο -3.015.970,83 -2.823.213,75
Σύνολο -2.755.354,56 -2.562.597,48

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό 
κατασκευή 3.179,31 3.179,31 Σύνολο καθαρής θέσης 3.039.717,94 3.232.475,02

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις 155.000,00 155.000,00 Προβλέψεις
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 617.220,00 600.000,00 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 56.541,38 51.223,09
Λοιπά 28.630,45 23.541,40 Λοιπές προβλέψεις 70.865,89 70.865,89

Σύνολο 800.850,45 778.541,40 Σύνολο 127.407,27 122.088,98
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 2.212.050,64 2.341.868,97 Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Δάνεια 250.000,00 350.000,00
Αποθέματα Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.867.592,24 1.486.208,68

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 420.872,62 333.583,40 Σύνολο 2.117.592,24 1.836.208,68
Εμπορεύματα 485.903,94 269.838,63
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 550.713,53 542.099,08 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο 1.457.490,09 1.145.521,11 Τραπεζικά δάνεια 738.318,64 583.642,84
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 100.000,00 100.000,00

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές υποχρεώσεις 1.842.028,78 1.393.453,00
Εμπορικές απαιτήσεις 2.860.294,05 2.265.638,70 Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00
Δουλευμένα έσοδα περιόδου 218.517,09 373.015,75 Λοιποί φόροι και τέλη 22.630,03 14.253,90
Λοιπές απαιτήσεις 1.546.490,62 1.187.385,03 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 64.832,99 45.156,50
Προπληρωμένα έξοδα 39.242,80 23.974,54 Λοιπές υποχρεώσεις 481.371,13 142.767,90
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 305.269,89 186.496,13 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 105.456,16 53.853,41

Σύνολο 4.969.814,45 4.036.510,15 Σύνολο 3.354.637,73 2.333.127,55
Σύνολο κυκλοφορούντων 6.427.304,54 5.182.031,26 Σύνολο υποχρεώσεων 5.472.229,97 4.169.336,23
Σύνολο ενεργητικού 8.639.355,18 7.523.900,23 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 8.639.355,18 7.523.900,23

31.12.2015 31.12.2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 6.390.579,97 5.842.318,73
Κόστος πωλήσεων -4.768.165,99 -4.536.957,80
Μικτό αποτέλεσμα 1.622.413,98 1.305.360,93
Λοιπά συνήθη έσοδα 206.074,42 333.520,02

1.828.488,40 1.638.880,95
ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:35293/01/Β/96/574(01), ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:004802601000

KATAΣTAΣH AΠOTEΛEΣMATΩN  XPHΣEΩΣ THΣ 31ης ΔEKEMBPIOY 2015 

Aθήνα, 15 Ιουνίου 2016
(1/1-31/12/2015)

ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Έξοδα διοίκησης -419.856,65 -375.330,31 Α.Δ.Τ.     Ξ 015829            Α.Δ.Τ.  ΑΖ 553730
Έξοδα διάθεσης -1.247.522,48 -1.214.349,74
Λοιπά έξοδα και ζημιές -166.082,05 -89.329,53
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 2.000,00 8.000,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη 1.295,74 17.480,39
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -1.677,04 -14.648,24
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 11,22 2.973,96
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -182.818,35 -122.525,13
Αποτέλεσμα προ φόρων -184.484,17 -134.199,41
Φόροι εισοδήματος -8.272,91 0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -192.757,08 -134.199,41
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ

Aθήνα,  15 Ιουλίου 2016
Η Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής

ΓΚΙΟΚΑ Π. ΑΜΑΛΙΑ
ΑΜ ΣΟΕΛ 36011

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ
Α.Δ.Τ.     ΑΙ 629580

ΑΑ.Ο.Ε.Ε 0093058 Α' ΤΑΞΗΣ

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., οι οποίες αποτελούνται από
τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις: Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον
έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών
για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση
για Γνώμη με Επιφύλαξη: Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» ποσού ευρώ 617.220 απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ανώνυμης
εταιρίας μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο, οι οικονομικές καταστάσεις της οποίας δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η εύλογη αξία των μετοχών αυτών είναι μηδενική. Κατά παρέκκλιση
των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση των μετοχών αυτών κατά ευρώ 617.220, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού, τα
ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις 2012 και 2013. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Επίσης για τη χρήση 2015 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α, παραγρ. 5 Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται
να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση
του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Γνώμη με Επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’,
οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015
και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων:
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.


